ANSÖKAN 2016 – § 37a-medel
-med vägledning
Insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter
med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122)
Sökande kommun/projektägare:

Umeå kommun

Ansökan ska ha inkommit senast 2016-05-09 till:
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Att: Linda Fridlund
901 86 Umeå
Samt till:
vasterbotten@lansstyrelsen.se

Samarbetsparter:

Länets samtliga sju folkhögskolor
13 av länets 14 kommuner (kontakt etablerad utifrån pågående projektperiod)
Folkhögskolespåret Skåne (kontakt etablerad utifrån pågående projektperiod)
Samarbetspart är tilltänkt

Kontakt med samarbetspart är etablerad (intyg bifogas)

Sökta medel (kronor):
794588 kr
Insats (rubrik):
Folkhögskolespåret - implementering och lokal/regional samordning av Folkhögskolespåret för
ensamkommande ungdomar i Västerbotten. Förlängning av pågående projekt.
Tidsperiod:
2016-11-01 – 2017-10-31
Kontaktuppgifter sökande/projektägare:

Kontaktperson:

Kommun: Umeå kommun
Postadress: 901 84 Umeå

1. Namn och funktion : Mats Omgren,

enhetschef ensamkommande barn

Telefon:

Telefon/Mobil: 070-278 08 96

Plusgiro/Bankgiro: 759-8899

E-post: mats.omgren@umea.se

Egen referens:

IKB 161 86

2. Namn och funktion:
Telefon/Mobil:

Organisationsnr: 212000-2627
E-post:
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BESKRIVNING
Bakgrund och behovsanalys
Västerbotten har ett stort mottagande av ensamkommande ungdomar. Den 31 december
hade ca 1300 ensamkommande ungdomar upp till 21 år ett vårdbeslut, varav ca 200-300 var
i åldern 18-20 år. För målgruppen finns ett stort behov att hitta fler vägar till
gymnasiebehörighet än via det nationella programmet på gymnasieskolan. Många av
ungdomarna anländer sent till Sverige med ringa eller ingen skolbakgrund. Utsikterna att
hinna med att få behörighet att söka ett nationellt program på gymnasiet är därför i vissa fall
små.
Alternativet med ett Folkhögskolespår för ensamkommande ungdomar har man arbetat med
i Skåne sedan 2012. Folkhögskolespåret är inte tänkt att ersätta gymnasieskolan utan att vara
ett ytterligare kompletterande utbildningsalternativ som kan vara aktuellt för vissa
ungdomar. Folkhögskolorna har stor flexibilitet vad gäller individuellt anpassade
studieformer och dessutom stor erfarenhet av deltagare med liten studievana, vilket kan vara
till fördel för många ur målgruppen ensamkommande barn.
1 oktober 2015 påbörjades projektet Folkhögskolespåret i Västerbotten med finansiering av
§37 och §37a-medel från Länsstyrelsen. Alla folkhögskolor och kommuner i Västerbotten
var intresserade av att delta i projektet som inleddes med en uppstartsträff på Strömbäcks
folkhögskola i oktober 2015. Utifrån de uppsatta målen i tidigare ansökan samt behov som
framkom under uppstartsträffen har projektsamordnarna arbetat med kompetenshöjande
insatser hos både kommuner och folkhögskolor. Projektsamordnarna har tillsammans med
deltagare från kommuner och folkhögskolor genomfört en studieresa till Skåne och tagit del
av deras erfarenheter.
Det stora flyktingmottagandet under hösten 2015 har inneburit att många kommuner varit
hårt belastade och haft fokus på att klara av mottagandet av ensamkommande. Detta har lett
till att kommunerna upplever att de inte har haft utrymme att arbeta med Folkhögskolespåret
i den omfattning de önskat och därmed har målet att Folkhögskolespåret ska vara
implementerat i kommunerna inte till fullo kunnat uppfyllas. Kommunernas representanter
uttrycker stort intresse för projektet och önskar att de ska ges möjlighet att fortsätta arbeta
med Folkhögskolespåret i sina kommuner med stöd av projektsamordnarna under en längre
tid än projektet i dagsläget sträcker sig, dvs till 31 oktober 2016. Man vill ges möjlighet att
implementera Folkhögskolespåret som ett etablerat boende- och studiealternativ. Den hårda
belastningen på Migrationsverket med långa handläggningstider har inneburit att den
primära målgruppen, 18 år och inneha PUT, har minskat under 2016 men beräknas öka igen
under 2017. Projektsamordnarnas ambition är att fler ungdomar ska ges möjlighet att
påbörja Folkhögskolespåret för att kunna dela med sig av sina erfarenheter om att studera på
folkhögskola och verka som ambassadörer för projektet. I nuläget är det fem ungdomar som
påbörjat studier på folkhögskola inom ramen för projektet.
Under projekttiden har ett flertal studiebesök/prova-på-tillfällen anordnats på folkhögskolor
där ensamkommande ungdomar deltagit. Många av ungdomarna har visat intresse men är i
dagsläget inte aktuella då de ännu inte har PUT eller har fyllt 18 år. Projektsamordnarna ser
att det är av stor vikt att kunna fortsätta stötta kommunerna i deras arbete med att kartlägga
och inspirera ungdomar till Folkhögskolespåret också när målgruppen som har PUT växer
och behoven att hitta fler individanpassade lösningar för ensamkommande ungdomar när det
kommer till boende- och studiealternativ..
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Syfte
•Implementera Folkhögskolespåret som ett av flera möjliga alternativ i vård- och
boendekedjan för ensamkommande ungdomar.
•Stärka möjlighet till språkutveckling, etablering och integration genom kontakt med annan
utbildningsmiljö och svenska studenter samt i förlängningen höja gymnasiebehörigheten
hos ensamkommande ungdomar.
•Höja kompetensen hos de som arbetar med ensamkommande ungdomar i kommunerna om
folkhögskola som studiealternativ.
•Höja kompetensen hos de som arbetar vid folkhögskolor i länet om mottagandet av
ensamkommande ungdomar och villkor/förutsättningar för etablering och integration.
Mål
•Anordna kompetenshöjande insatser särskilt riktat till boendepersonal i kommunerna
•Presentera projektet för socialchefer i Västerbotten samt berörd personal på Region
Västerbotten.
•Anordna studiedag för nyckelpersoner (kontaktpersoner) i kommunerna, för att stärka deras
roll som främjare av projektet
•Anordna en konferens riktad till både kommuner och folkhögskolor med kompetenshöjande
seminarier, erfarenhetsutbyte och med det uttalade syftet att skapa en formalisering för
fortsatt samverkan efter projekttidens slut.
•Minst 50 ungdomar har deltagit i prova-på-tillfällen/studiebesök under projekttiden
•Minst 20 ungdomar har påbörjat/sökt utbildning på folkhögskola i länet

Målgrupper
Primär målgrupp:
•Ensamkommande ungdomar i åldern 18-21 år.
•Minst 50 ungdomar. Flickors/unga kvinnors möjligheter till deltagande ska särskilt beaktas
och främjas.
Övrigt:
•Personal på boenden för ensamkommande barn och ungdomar i medverkande kommuner
•Representanter från skolor i medverkande kommuner (tex SYV och rektorer)
•Personal vid länets folkhögskolor
•Gode män och Särskild förordnad vårdnadshavare
Genomförande, med metod, tid och aktivitetsplan
November 2016
Utbildningsdag för kontaktpersoner i deltagande kommuner
Styrgruppsmöte
Prova-på-tillfällen
December 2016
Publicera intervjuer med goda förebilder på Folkhögskolespårets hemsida
Prova-på-tillfällen
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Februari 2017
Styrgruppsmöte
Konferens för deltagande kommuner och folkhögskolor i Folkhögskolespåret
Mars – Juni 2017
Kompetenshöjande insatser till boendepersonal
Prova-på-tillfällen
Styrgruppsmöte
Augusti - Oktober2017
Plan för implementering
Styrgruppsmöte
Uppföljning och utvärdering
Styrgruppen ansvarar för uppföljning av projektet. Prova-på-tillfällen och andra aktiviteter
som anordnas av projektet kommer utvärderas tillsammans med deltagare och
samverkansparter. Vid uppföljning av utvärdering ska jämställdhetsaspekter beaktas.

Plan för implementering
Plan för implementering tas fram i samarbete med projektpartners och beslutas av
styrgruppen. Vid projektets avslut ska samverkansstrukturer och samverkansavtal vara
framtagna som kan reglera fortsatt arbete efter projektet.

Samverkansparter och ansvarsfördelning
Umeå kommun
Projektägare
Ansvarar för del- och slutredovisning, inkl ekonomisk redovisning, till Länsstyrelsen
Rekrytering av samordnare
Ordförande i styrgrupp
Folkhögskolespåret Skåne (inkl Länsstyrelsen Västerbotten): bistår projektet med
kompetens och konsultativt stöd
Kommuner i Västerbotten: 14 av länets 15 kommuner deltar i kompetenshöjande aktiviteter
för boendepersonal och ansvarar för att informera ensamkommande ungdomar i kommunen
om folkhögskolespåret som boende- och studiealternativ samt medverkar till att minst 50
ungdomar deltar i prova-på-tillfällen. En till två kontaktpersoner i respektive kommun.
Folkhögskolorna i Västerbotten: ansvarar för att tillsammans med medverkande kommuner
verka för och anordna prova-på-tillfällen. En till två kontaktpersoner hos respektive
folkhögskola.
Styrgrupp: Representanter från medverkande kommuner. Umeå kommun
ordförande/sammankallande.
Representanter från medverkande folkhögskolor.
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Länsstyrelsen Västerbotten
Projektsamordnare – föredragande
Styrgruppens ansvar: följa upp projektplan och projektmål. Ansvara för strategiska beslut
som rör projektet, tex implementering.

Jämställdhet
•Då flickor/unga kvinnor är en minoritet i målgruppen ska deras möjligheter till
deltagande vid prova-på-tillfällen och liknande ska särskilt beaktas och främjas.
•Vid planering och genomförande av aktiviteter ska jämställdhetsaspekter beaktas
och normbrytande val uppmuntras.
Uppföljning och utvärdering ska inkludera jämställdhetsperspektiv

Barnperspektiv
Projektets primära målgrupp är ungdomar i sena tonåren (18-21 år). Ungdomars
medinflytande och möjlighet att påverka sin framtid är bärande delar i projektet.
Ungdomars erfarenheter och synpunkter på prova-på-tillfällen och andra aktiviteter
kommer därför att vara särskilt viktiga för planering och implementering av
folkhögskolespåret.
Samtal kommer att föras med de ungdomar som i dagsläget deltar i projektet för att
ställa frågan om de är intresserade att berätta om sin erfarenhet att gå på
folkhögskola till andra ungdomar i målgruppen ensamkommande och på så vis
fungera som ambassadörer.

Kopplingar till andra projekt eller program
Projektet kommer samarbeta med Folkhögskolespåret Skåne där Länsstyrelsen
Västerbotten ingår som en part. Kontakt är etablerad..
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BUDGET
Länsstyrelsen har inte möjlighet att bevilja medel för egna lokaler, övergripande styrning och
ledning, personalstöd, kommunikation, kontorsutrustning och kontorsmaterial. Länsstyrelsen har
heller inte möjlighet att bevilja medel för friskvård och personalförmåner, rekryteringskostnader,
böcker eller medlemsavgifter för personalen. Detta ska istället ingå i den overheadkostnad som
fördelas ut på användarna och som får uppgå till 15 % av de totala personalkostnaderna.

(OBS! Redogör endast för sökta § 37a medel)
Kostnadsslag

År 2016

År 2017

År 2018

Totalt

medel kan
sökas om
särskilda
skäl finns
Aktiviteter Ange typ av aktivitet ex. möten och seminarier mm

Prova-på-tillfällen

8000

32000

40000

62000

310000

372000

28520

142600

171120

13578

67890

81468

Externa tjänster Typ av köpt tjänst
Personalkostnader Antal personer och månadslön

Två samordnare på halvtid, 12 månader räknat på
månadslön 31000 kr (heltid)
Lönebikostnader

Lönebikostnader månadslön x 1,46
Overheadkostnader

Max 15% av totala personalkostnader
Lokalkostnader Ange hyreskostnad och typ av lokal, medel beviljas ej
till kommunens egna lokaler

Möteslokaler

20000

20000

Material/expenser Ange typ av material

Resekostnader

Resekostnader i länet (inkl övernattning)

6000

24000

30000

80000

80000

794588

Övrigt

Två dagars konferens för representanter från deltagande
kommuner och folkhögskolor
Övrigt

Övrigt

Summa

138098

656490

Finansiering
§37a- medel

År 2016
138098

År 2017
656490

Egen finansiering
Annan offentlig finansiering, t. ex. EU-fond
Annan finansiering
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År 2018

Totalt
794588

138098

Summa

Ort och datum:

Umeå 2016-03-23

Mats Omgren, enhetschef ensamkommande barn
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656490

794588

